
 

 

 

 

 

                                                                                 

    

Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne Znak: UP/ZP- 01/2014 na usługi pocztowe  -  

                  wyjaśnienie  treści siwz 

  

W dniu 21  stycznia 2014 r. do Zamawiającego wpłynęło  pytanie o następującej treści : 

 

 Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do siwz zapisu, zgodnie z którym wykonawca może posłużyć się 

podwykonawcą w realizacji przedmiotu zamówienia w myśl art.36a i 36b Prawa zamówień publicznych, ew. 

udzielenie jednoznacznej odpowiedzi w kwestii możliwości posłużenia się podwykonawcami w rozumieniu 

przepisów PZP, a nie zapisów pkt .11 i 12 Rozdziału siwz?  

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.01.2014r. Zamawiający pismem RZ/582/2014 z dnia 20.01.2014 r. 

dokonał modyfikacji siwz i w sposób jednoznaczny wyartykułował, że dopuszcza udział podwykonawców w 

realizacji zamówienia. Udzielona przez zamawiającego odpowiedź jest wiążąca i stanowi treść siwz . 

 

Obowiązująca podstawa prawna  w zakresie zamówień publicznych to ustawa Prawo zamówień publicznych 

( ustawa P.z p.) z dnia 29 stycznia 2004 -  (Dz. U z 2013 r., poz.907 z póż. zm ),  a nie jak Państwo podają 

Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. Siwz jest kluczowym dokumentem w postępowaniu , który powstaje 

na mocy przepisu zawartego w art.36.1 ustawy P. z p. i pozostaje w zgodności z ustawą.   

 

Wykładni przepisu art. 36a ust. 1 ustawy Pzp należy dokonywać łącznie z przepisem art. 36a ust. 2 ustawy 

Pzp. W drugim z ww. przepisów przewidziana została możliwość zastrzeżenia przez Zamawiającego 

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę niektórych części zamówienia. A zatem, w sytuacji, 

gdy zamawiający nie skorzystał z ww. uprawnienia to Wykonawca może powierzyć wykonanie całości 

zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.  

 

Wykładnia przepisu art.36 b:  

Analizując przepis art.36 b ust.1 należy wyjść od warunków udziału w postępowaniu zapisanych w art.22 

ust.1 pkt. 2)  ustawy . Zamawiający skonkretyzował warunek w sposób następujący: O udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

posiadania wiedzy i doświadczenia -  tj. wykonawca winien wykazać, że zrealizował, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również realizowanych usług w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 

usług polegających na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, 

przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów o wartości 30 000 zł 

brutto (minimalna wartość każdej świadczonej usługi). Na podstawie art.26 ust.2b w siwz zapisano: W celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca  może polegać Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu,  potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia  



 

 

 

 

 

 

lub  zdolnościach  finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt.11 ppkt.2 siwz, polega 

na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest 

podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą 

dokumentów wymienionych w pkt.12 ppkt.3 i 5  niniejszej siwz dotyczących każdego z tych podmiotów,  

o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. Zatem po stronie wykonawcy leży 

wykazanie spełnienia powyższego warunku. Uprawnienie to nie stoi w sprzeczności z art.36b ust.1 a wręcz 

zapis zawarty w siwz w pełni wypełnia jego postanowienia.  

 

Zestaw pytań 2  

 

 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację załącznika 1 a do Rozdziału III? 

 

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zał.1a do Rozdziału III siwz.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


